追加接種用説明書（武田／モデルナ）

េម្រាប់វ៉ាក្់សាំងម្រក្ ុមហុនវ
Takeda/Moderna

クメール語

(ណែមក្រាវឆ្នាំ2022)

សេចក្ត ីណែនាំអាំពីការចាក្់វ៉ាក្់សាំងការពារវ ីរុេក្ូ វ ីដ-19
(េម្រាប់ការចាក្់ដូេជាំរុញ(ស ើក្ទី3))

អាំពីការចាក្់វ៉ាក្់សាំងការពារវវ ីរុេក្ូ វ ីដ-19
ការចាក់វ៉ាក់សាំងននេះត្រូវបានអនុវរត ន ើងជាផ្នែកមួ យននកមម វ ិធីចាក់វ៉ាក់សាំង វ ីរុសកូ វ ីដ-19
នោយរដឋ និងរដឋ បាលថ្នែក់នត្កាមជារិ។ ការចាក់
វ៉ាក់សាំងននេះគឺចូលជានោលនៅននចាំណាយសធារណៈ
នឹងមិនត្រូវបានគិរនលៃសត្ាប់អែកផ្ដលចង់ចាក់។
ការចាក់ដូសជាំរុញ(នលើកទី3) ននេះគឺសត្ាប់អែកផ្ដលានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្ែាំន ើងនៅ។

(SARS-CoV-2)
គួ របញ្ជាក់ថ្ន

ម្របេិទធភាពរបេ់វ៉ាក្់សាំងវនិង វ ីធីសស្រេតចាក្់វ៉ាក្់សាំង
វ៉ាក់សាំងផ្ដលចាក់នលើកននេះគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ត្ក ុមហន
ុ Takeda/Moderna។ វបង្ការការនចញនោគសញ្ជាជាំងឺឆ្ៃងកូ វ ីដ-19។
នគបានោយការណ៍មកថ្ន ចាំនួនអង់ទក
ី រនឹងនកើនន ើងនត្ចើនជាង បន្ទាប់ពីបានចាក់ដូសជាំរញ
ុ ននេះរ ួចកនុងរយៈនពល28នលៃ នត្កាយ
នបើនធៀបនឹងចាំនួនអង់ទីករផ្ដលបាននកើនន ើងនៅរយៈនពលដូ ចោែបន្ទាប់ពចា
ី ក់ដូសទី2។

ន្មេះវ៉ាក់សាំង

ថ្នែចា
ាំ ក់សច់ដុាំ SpikevaxTM

មុខង្ករនិងត្បសិទធភាព

បង្ការជាំងឺឆ្ៃងផ្ដលបងា ន ង
ើ នោយវ ីរុស SARS-CoV-2

ចាំនួនដងននការចាក់ និងគាៃរ

1ដង (នត្កាយចនន្ទៃេះនពលកាំណរ់ណាមួ យបន្ទាប់ពីបញ្ច ប់ការចាក់នលើកទី2 ) *ចាក់ចូលកនុងសច់ដុាំ

អែ កផ្ដលអាចចាក់វ៉ាក់សាំង

អែ កផ្ដលអាយុចាប់ពី
18
ឆ្ែាំន ើង
និងសុវរថ ិភាពននការចាក់ដូសជាំរុញចាំន េះអែ កានអាយុនត្កាម
18 ឆ្ែាំគឺមិនទាន់ានភាពចាស់លាស់នៅន ើយ។)

បរ ិាណចាក់

1 ដង= 0.25 ml (ចាក់ 1 ដង)

(ត្បសិទធភាព

⚫ នោយផ្នែកតាមចាប់សតីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ រយៈនពលននការចាក់ដូសជាំរុញគឺានគាៃរខុសោែនៅតាមបុគគលនីមួយៗ
(បចចុបបនែ គច
ឺ នន្ទៃេះពី 6-8ផ្ខ)។ សូ មពិនិរយនមើលនសចកដ ីជូនដាំណង
ឹ ពីអាជាាធរមូ លោឋនកនុងរាំបន់ផ្ដលអែ ករស់នៅ។
⚫ វ៉ាក់សាំងននេះអាចចាក់បាននោយ មិនគិរពីត្បនេទវ៉ាក់សាំងផ្ដលបានចាក់នៅនលើកទី1 ឬនលើកទី2 ន យ
ើ ។
⚫ នទាេះបីជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងននេះជាដូ សជាំរុញក៏នោយ ក៏មិនត្បាកដថ្នអាចការ រការឆ្ៃ ងបានទាាំងត្ស ុងន ើយ។
ការបនត អនុវរត វ ិធានការទប់សារ់ការឆ្ៃ ងផ្ដលសមត្សប គឺជានរឿងចាាំបាច់នទាេះបីជាបានឬ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏នោយ។
អន ក្ណដ មិនអាចទទួ ការចាក្់វ៉ាក្់សាំងបង្ការ
អែ កផ្ដលត្រូវលកខ ខណឌដូ ចខាងនត្កាម
គឺមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងននេះបាននទ។
ត្បសិននបើគរ
ិ ថ្នខល ួនត្រូវលកខ ខណឌ
សូ មត្បាប់ត្គូនពទយកុាំខាននៅនពលពិនិរយ
សុខភាពមុននពលចាក់វ៉ាក់សាំង។
⚫ អែ កផ្ដលានអាការៈនតតខល ួនយ៉ាងចាស់(*1)
⚫ អែ កផ្ដលានជាំងឺត្សួ ចត្សវធៃ ន់ធៃរ
⚫ អែ កផ្ដលានត្បវរត ិធាៃប់ត្បរិកមម ធៃន់ធៃរ(*2)ជាមួ យនឹងធារុនស ាំននវ៉ាក់សាំងននេះ
⚫ អែ កផ្ដលានសថនភាពមិនសមត្សបនឹងទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំងនត្តពីចាំណុចខាងនលើ
(*1)អាការៈនតតខល ួនយ៉ាងចាស់គឺជាធមម តាសាំនៅនលើការានកនតតខល ួនចាប់ពី
37.5oC
ន ើងនៅ។
យ៉ាងណាមិញ
លកខ ខណឌននេះមិនអនុវរត ចាំន េះករណីផ្ដល
វ ិនិច័យយថ្នានអាការនតតខល ួននោយពិចារណានលើសីរុណភាភាពោងកាយកនុងនពលធមម តានទាេះបីជាកនតតនត្កាម37.5oC ក៏នោយ។
(*2)ត្បរិកមម អាផ្ កសុធ
ី ៃ ន់ធៃរឬនោគសញ្ជាមួ យចាំនួនផ្ដលសងសយយថ្នានត្បរិកមម អាផ្ កសុធ
ី ៃ ន់ធៃរដូ ចជា
នោគសញ្ជាផ្សបកឬភាែសសពវ ោងកាយ ដកដនងភា ើមឮសូ រនត្ករត្ករ ពិបាកដកដនងភា ើម នបេះដូ ងនលារញាប់ ការធាៃក់ចុេះសាាធ្មជានដើម។
អែ កផ្ដលបាននចញនោគសញ្ជាដូ ចនរៀបោប់ខាងនលើននេះបន្ទាប់ពីនពលចាក់នលើកទី1
ឬនលើកទី2
គឺមិនអាចចាក់ដូសជាំរុញនោយនត្បើវ៉ាក់សាំងដូ ចោែន ើយ។
អន ក្ណដ ចាាំបាច់ម្ររូវម្រប ុងម្របយ័រនសៅក្នុងការទទួ ការចាក្់វ៉ាក្់សាំងបង្ការ
អែ កផ្ដលត្រូវលកខ ខណឌដូ ចខាងនត្កាម
ចាាំបាច់ត្រូវត្ប ុងត្បយយរែចាំន េះការចាក់វ៉ាក់សាំងននេះ។
ត្បសិននបើគិរថ្នខល ួនត្រូវលកខ ខណឌ
សូ មត្បាប់ត្គូនពទយកុាំខាននៅនពលពិនិរយសុខភាពមុននពលចាក់វ៉ាក់សាំង។
⚫ អែ កផ្ដលកាំពុងទទួ លការពាបាលនោយថ្នែត្ាំ បឆ្ាំងការកក្ម អែ កផ្ដលានអាការៈបាៃផ្ករលយចុេះឬានវ ិបរត ិកាំណក្ម
⚫ អែ កផ្ដលធាៃប់បានទទួលការនធវ ីនោគវ ិនិច័យយថ្នត្បពយនធភាពសុាំមន
ិ នពញនលញកាលពីមុន
អែ កផ្ដលានសច់ញារិជិរសែ ិទធផ្ដលានត្បពយនធភាពសុាំមិននពញនលញពីកាំនណើរ
⚫ អែ កផ្ដលានជាំងឺមូលោឋនដូ ចជាជាំងឺនបេះដូ ង រត្មងនន្ទម នលៃើម ្ម និង វ ិបរត ិការលូ រលាស់ជានដើម
⚫ អែ កផ្ដលកាលពីមុនធាៃប់ទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនហើយនចញនោគសញ្ជាផ្ដលសងសយយថ្នអាផ្ កសុីដូចជានតតខល ួនឬន ើងកនទ ួលនពញខល ួ
នជានដើមកនុងរងវ ង់2នលៃបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង
⚫ អែ កផ្ដលធាៃប់នកើរានអាការត្បកាច់កាលពីមុន
⚫ អែ កផ្ដលអាចនឹងនកើរអាផ្ កសុីនៅនឹងធារុនស ាំរបស់វ៉ាក់សាំងននេះ
ចាំន េះអែ កផ្ដលកាំពុងានននាន េះ ឬអាចនឹងកាំពង
ុ ានននាន េះ ឬអែ កផ្ដលកាំពង
ុ បាំនៅកូ ន
សូ មត្បាប់ត្គូនពទយកុាំខាននៅនពលពិនិរយសុខភាពមុននពលចាក់
វ៉ាក់សាំង។ យ៉ាងណាមិញ កនុងករណី អែ កមិនបានពិនត្ោេះនយបល់ជាមួ យត្គូនពទយសមភ ពត្បចាាំខល ួន អែ កអាចចាក់វ៉ាក់សាំងននេះបាន
ត្បសិននបើអែកត្រូវបានវ ិនិច័យយ អនុញ្ជារនោយត្គូនពទយត្រួ រពិនរ
ិ យនវជាសស្តសតបឋម។
ថ្នែនាំ នេះាននទ ក
ុ សរធារុបផ្នថ មផ្ដលមិនធាៃប់ត្រូវបាននត្បើត្បាស់នៅកនុងវ៉ាក់សាំងពីមន
ុ មក។
ចាំន េះអែ កផ្ដលធាៃប់ានត្បរិកមម ឬអាផ្ កសុីនោយថ្នែនាំ ពទយ សូ មត្បាប់ត្គូនពទយកុាំខាននៅនពលពិនិរយសុខភាពមុននពលចាក់វ៉ាក់សាំង។
(បនត សៅខាងសម្រកាយ)

ចាំែុចម្ររូវម្រប ុងម្របយ័រនសម្រកាយបានទទួ ការចាក្់វ៉ាក្់សាំង
⚫ នត្កាយបានទទួ លការចាក់វ៉ាក់សាំងននេះ
សូ មរង់ចាាំនៅមណឌលចាក់វ៉ាក់សាំងរយៈនពលយ៉ាងនោចណាស់15ន្ទទី(30ន្ទទីចាំន េះអែ កផ្ដលធាៃប់នកើរ
អាផ្ កសុីធៃនធ
់ ៃ រនោយរ ួមទាាំងត្បរិកមម អាផ្ កសុី
ឬផ្ត្បជាានអាការៈមិនត្សួ លខល ួន
ឬធាៃប់សនៃ ប់ជានដើម)។
ត្បសិននបើានអារមម ណ៍ថ្នោងកាយខុសត្បត្ករី
សូ មទាក់ទងនៅត្គូនពទយឲ្យបានឆ្ប់រហយស។
(វនឹងអាចនឆ្ៃ ើយរបនឹងនលប៉ាេះ ល់ផ្ដលនកើរន ើងបាននលឿន។ )
⚫ ចាំន េះកផ្នៃ ងផ្ដលបានចាក់
សូ មរកាឲ្យានអន្ទមយយ។
អែ កអាចងូ រទឹកនៅនលៃចាក់វ៉ាក់សាំងបាន
ប៉ាុផ្នត សូមកុាំដុសត្រង់កផ្នៃ ងផ្ដលបានចាក់នន្ទេះ។
⚫ សកមម ភាពរស់នៅជាធមម តាគឺមិនានបញ្ជភានទ ប៉ាុផ្នត សូមនជៀសវងការោរ់ត្បាណខាៃាំងឬពិសនត្គឿងត្សវ ឹងជានដើមនត្ចើនត្ជ ុល។
អាំពីផ ប៉ះពា ់
⚫ នលប៉ាេះ ល់ចមបងានដូ ចជា ការឈឺចាប់(*1)ត្រង់កផ្នៃ ងផ្ដលបានចាក់ ឈឺកាល ឈឺសន្ទៃក់ឬសច់ដុាំ អស់កាៃង
ាំ
នត្សៀវត្សញ
នតតខល ួនជានដើម។
មា៉ា ងនទៀរ
ាននលប៉ាេះ ល់ធៃនធ
់ ៃ រផ្ដលកត្មនឹងនកើរន ង
ើ ានដូ ចជា
សាាធ្មចុេះនលឿនខាៃង
ាំ
ឬត្បរិកមម អាផ្ កសុីធៃន់ធៃរ។
គួ របញ្ជាក់ថ្ន
វ៉ាក់សាំងននេះជាវ៉ាក់សាំងត្បនេទលមី
នហរុននេះអាចនឹងនកើរាននោគសញ្ជាផ្ដលមិនទាន់នលចនចញចាស់មកទល់នពលននេះ។
ត្បសិននបើករ់សាំោល់ថ្នាននោគសញ្ជាផ្ដលបារមភ នត្កាយចាក់វ៉ាក់សង
ាំ សូ មត្បឹកាជាមួ យត្គូនពទយចាក់វ៉ាក់សាំងឬត្គូនពទយទូ នៅ។
(*1) ានការោយការណ៍បង្កភាញថ្ន នៅកនុងការចាក់ដូសមូ លោឋន (នលើកទី1 នលើកទី2)
ចាំនួនននអែ កផ្ដលានការឈឺចាប់នៅនលៃបន្ទាប់ាននត្ចើនជាង ចាំនួនអែ កផ្ដលឈឺចាប់នត្កាយចាក់នហើយភាៃមៗ
មា៉ា ងនទៀរក៏ាននកើរការឈឺចាប់ ឬនហើមននសងៗ បន្ទាប់ពី1សបាតហ៍នត្កាយការចាក់នងផ្ដរ។
⚫ របិរជាករណីកត្មខាៃង
ាំ
ក៏ានការោយការណ៍ពក
ី រណីសងសយយ
សដ ីពីការរលាកសច់ដុាំនបេះដូ ង
និងរលាកនត្សមនបេះដូ ងនត្កាយការចាក់វ៉ាក់សាំង
ដូ សមូ លោឋនននេះនងផ្ដរ(*2)។
នបើាននលចនចញនោគសញ្ជាដូ ចជា
ឈឺត្ទូងឬនបេះដូ ងនលារខាៃង
ាំ
ដនងភា ើមខៃ ី
ការនហើមជានដើម
កនុងរងវ ង់ប៉ាុន្ទមននលៃនត្កាយចាក់វ៉ាក់សាំង
សូ មនៅទទួ លការពិនិរយពីសថបននវជា សស្តសតឲ្យបានឆ្ប់រហយស។
(*2) ករណីននេះានទាំនន្ទរនកើរន ង
ើ នៅនត្កាយការចាក់នលើកទី 2 នត្ចើនជាងការចាក់នលើកទី 1
នហើយភាគនត្ចើននកើរចាំន េះមនុសសវ័យនកម ងជាពិនសសគឺ
បុរស។
⚫ កនុងការចាក់ដូសជាំរុញននេះ របាយការណ៍បានបង្កភាញថ្ន ជាទូ នៅានការន ើងកូ នកណដុរនត្ចើន (ត្បាណ20%)
នបើនធៀបនៅនឹងការចាក់នលើកទី1 ឬទី2។ នបើនៅន ើងនហើមខាៃង
ាំ ឬបនត យូរ សូ មនៅពិនិរយនៅសថបននវជាសស្តសត។
អាំពីម្របព័នធជន
ាំ ួ យចាំសពា៉ះការរងផ ប៉ះពា ់េុែភាពសោយសរការចាក្់វ៉ាក្់សាំងបង្ការ
នៅកនុងការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ បង្ការ អាចបងា នអាយាននលប៉ាេះ ល់ដល់សុខភាព (នកើរជាំងនឺ នសង ឬបនសល់នូវពិការភាព)។ នទាេះបីជាករណីកត្ម
ប៉ាុផ្នត ក៏មិនអាចសនម រ់ថ្នោមនទា ាំងត្ស ុងបានន ើយ នហរុននេះនទើបត្បពយនធជាំនួយននេះត្រូវបានបនងា ើរន ើង។

ផ្នែ កតាមចាប់សតីពីការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ បង្ការ
ចាំន េះករណីនកើរាននលប៉ាេះ ល់សខ
ុ ភាពនោយសរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការវ ីរុសកូ វ ីដ-19ននេះ
គឺនឹងអាចទទួ លបានជាំនួយ (ការនតល់អរថត្បនយជន៍ចាំណាយពាបាលនិងត្បាក់នសធននិវរត ន៍ពិការភាពជានដើម)។
សូ មពិនត្ោេះជាមួ យនឹងេូ មិ សង្ការ់ ត្ក ុងរបស់អែកអាំពីនិរិ វ ិធីចាាំបាច់សត្ាប់ការបាំនពញផ្បបបទ។

អាំពីជាំងឺឆ្លង វ ីរុេក្ូ វ ីដ-19
ឺ ៃ ងផ្ដលបងា នោយវ ីរុសSARS-CoV-2
នបើនចញនោគសញ្ជាជាំងឆ្
នគន ើញាននោគសញ្ជាផ្ដលត្សនដៀងោែខាៃាំងនឹងផ្តតសយដូ ចជានតតខល ួនឬកែ កជានដើម។
ក៏ានមនុសសជានត្ចើនផ្ដលាននោគសញ្ជាត្សលនហើយជាសេះនសបើយទាាំងផ្បបនន្ទេះ
នោគសញ្ជារលាកសួ រដូ ចជាពិបាកដកដនងភា ើមជានដើមគឺនឹងផ្ត្បជាធៃ នធ
់ ៃ រ នហើយក៏អាច្នដល់សៃប់នងផ្ដរ។

ប៉ាុផ្នត នបើ វ ិវឌ្ឍន៍ធៃន់ធៃរ

ក្ខ ែៈពិសេេននវ៉ាក្់សាំងការពារវ ីរុេក្ូ វ ីដ-19វ(វ៉ាក្់សាំងរបេ់ម្រក្ ុមហុនTakeda/Moderna) ណដ ចាក្់ស ក្
ើ សន៉ះ
វ៉ាក់សាំងននេះជាវ៉ាក់សាំងRNAន្ទាំសរ(mRNA) នហើយវជាថ្នែផ្ាំ ដលរុុំភាែសលីពីរនលើmRNAផ្ដលជាគាំនូសបៃ ង់បនងា ើរត្បូនរអុីនបន្ទៃ(spike protein)
(ត្បូនរអុីនចាាំបាច់របស់ វ ីរុសនដើមបីនត្ជៀរចូ លកនុងនកាសិកាមនុសស)
របស់ វ ីរុសSARS-CoV-2។
នៅនពលmRNAននេះត្រូវបានបញ្ចល
ូ នៅកនុងនកាសិការបស់មនុសសតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងននេះ
ត្បូនរអុីនបន្ទៃ(spike
protein)របស់ វ ីរុសនឹងត្រូវបានបនងា រ
ើ នៅកនុងនកាសិកានោយផ្នែកតាមmRNAននេះ
នហើយតាមរយៈការដឹកន្ទាំឲ្យបនងា ើរអង់ទីករត្បឆ្ាំងនៅនឹងត្បូនរអុីនបន្ទៃ(spike
protein)ត្ពមទាាំងនឆ្ៃ ើយរបនោយត្បពយនធភាពសុាំនកាសិកា
ឺ ៃ ងបងា នោយវ ីរុស
នគនជឿថ្ននឹងអាចបង្ការជាំងឆ្
SARS-CoV-2បាន។
វ៉ាក់សាំងននេះាននទ ក
ុ ធារុនស ាំដូ ចខាងនត្កាម៖
ធារុនស ាំសកមម

Elasomeran
(mRNAផ្ដលបាំផ្បៃ ងជាកូ ដនូ វទត្មង់ទា ាំងមូ លរបស់ត្បូនរអុីនបន្ទៃ(spike
protein)ផ្ដលានមុខង្ករភាាប់នៅនឹងភាែសនកាសិកាមនុសស)
សរធារុបផ្នថ ម

SM-102: Heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoate

Cholesterol

DSPC: 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000-DMG)

Trometamol
✧Trometamol hydrochloride

Glacial acetic acid
✧Sodium acetate hydrate
✧សា រសុទធ

េម្រាប់ព័រា
៌ ន មអ រ
ិ អាំពវ
ី ៉ា ក្់សាំងក្ូ វ ីដ-19វេូមសមើ
សេហទាំព័រម្រក្េួ ងេុខាភិបា ការង្ករនិងេុែុា ភាព។

ត្កសួ ងសុខាេិបាលការង្ករនិងសុខុាលភាព
វ ីរុសកូ រ៉ា ូណា វ៉ា ក់សាំង

ផ្សវ ងរក

ករណីមិនអាចនមើលនគហទាំពយរននេះបាន សូ មត្បឹកាជាមួ យរដឋ បាលត្ក ុងត្ស ុកខណឌ ុាំសង្ការ់េូមិជានដើមផ្ដលអែ ករស់នៅ។

